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Sexisme a la feina 

 
 
Objectius 
 
• Palesar les dificultats que pateixen moltes dones en l’àmbit laboral. 
• Fer-se conscients de com pot perjudicar la discriminació a tota la societat 
• Practicar el diàleg i l’escolta activa  
• Fomentar l’esperit crític i facilitar instruments de canvi social. 
 
Descripció de l’activitat  
 
Traducció al català de dues activitats de Unidad didàctica sexo/género (Edupaz). Són dos 
casos hipotètics de discriminació sexista que contraposant-los permeten fer visible la 
discriminació en el treball que pateixen o poden patir moltes dones. Els dos casos es treballen 
en grups diferents i al final es contrasten en gran grup. 
 
Recursos emprats  
 
Textos amb el relat de les dues situacions amb qüestions per motivar el comentari. 
 
Temporització 
 
Aquesta activitat es pot realitzar en dues sessions de classe (2 hores). Durant la primera 
caldrà presentar el tema, seguidament es fan els dos grups i es reparteixen els textos o es 
llegeixen de la pissarra digital-projector. Durant la segona sessió els grups han de presentar 
les seves conclusions. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Alumnat de 3r. També pot ser de 4rt d’ESO. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
Després d’una breu presentació dels objectius, el professor dividirà la classe en dos grups, 
cadascun dels grups haurà de treballar un dels textos adjunts amb el Material per l’alumnat. 
En els textos hauran de detectar quins són els aspectes on es produeix alguna discriminació en 
raó del gènere i també de la professió. El cas de “Tallers S.M:” conté una guia de discussió. 
En el segon cas es demana un exercici de creació: elaborar una redacció que contingui 
similituds, en sentit irònic, tot tenint com a model el text “Un món capgirat”. 
 
 
Avaluació: Caldrà valorar l’argumentació endreçada i coherent, la capacitat en la resolució i 
negociació de conflictes. I, sobretot, l’actitud de cooperació en la presentació de les 
situacions. 
 
 
Continguts i competències que es treballen de forma destacada 
  
Els continguts en la matèria Educació per la ciutadania es poden treballar en grup, identificar 
les discriminacions per raó de sexe és important però aquí el més important és que els 
alumnes les identifiquin i expressin no tan sols el seu disgust amb una realitat discriminatòria, 
que és important, sinó sobretot que en grup elaborin el seu discurs crític i facin aportacions 
per ajudar a resoldre les discriminacions. 
En aquesta activitat es treballarà la competència comunicativa i per descomptat la 
competència social i ciutadana. 
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Documents adjunts  
 
Material de treball per a l’alumnat: 
 “MA_CERES_MonCapgirat.doc”  
“MA_CERES_tallersSM.doc”. 
 
 
 
Enllaços 
General 
http://www.xtec.cat/web/projectes/coeducacio 
Unidad Didáctica sexo/género 
http://www.catarata.org/libro/mostrar/id/31 
 
Complementari 
Entrevista sobre discriminació laboral 
http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/2003/08/02/pagina-60/34033166/pdf.html 
 
Webquest sobre sexisme i feminisme 
http://www.nodo50.org/filosofem/IMG/cercaweb/sexisme/Inici.html 
 
Webquest sobre discriminació positiva 
http://www.phpwebquest.org/wq/discriminacion_positiva/tareas.htm 
 
Mujeres en la red 
http://www.nodo50.org/mujeresred/ 
 
El 8 de març 
http://intercentres.cult.gva.es/fpayatova/pagina_nueva_31.htm 
 


